
PRZEMOC W RODZINIE



- to przestępstwo z art.207 k.k jako 
jednorazowe lub powtarzające się celowe 
działanie narażające na niebezpieczeństwo 
utraty życia, zdrowia, naruszające godność, 
nietykalność cielesną oraz wolność.  Takie 
działanie powoduje szkody na zdrowiu 
fizycznym i psychicznym.



 Współmałżonkowie,
 Dzieci,
 Osoby starsze,
 Osoby 

niepełnosprawne,
 Partnerzy w związkach 

nieformalnych.



 Przemoc fizyczna (bicie, kopanie, popychanie, 
duszenie, policzkowanie),

 Przemoc psychiczna (wyśmiewanie, okazywanie 
braku szacunku, poddawanie stałej krytyce),

 Przemoc ekonomiczna (zmuszanie do oddawania 
zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia 
pracy, zaniedbywanie),

 Przemoc seksualna (wymuszanie pożycia 
seksualnego).



Przemoc fizyczna:
to celowe uszkodzenie 
ciała, zadawanie bólu 
lub groźba 
uszkodzenia ciała. 
Skutkiem przemocy 
fizycznej mogą być 
złamania, siniaki, rany 
cięte, poparzenia, 
obrażenia 
wewnętrzne.





Zaniedbywanie
To nie zaspokajanie 

podstawowych potrzeb 
materialnych i 
emocjonalnych dziecka 
przez rodzica lub 
opiekuna; 
niezapewnienie mu 
odpowiedniego jedzenia, 
ubrań, schronienia, 
opieki medycznej, 
bezpieczeństwa.





To powtarzające się 
poniżanie, upokarzanie 
i ośmieszanie dziecka, 
brak odpowiedniego 
wsparcia, uwagi, 
miłości. Wymagania i 
oczekiwania wobec 
dziecka, którym nie 
jest ono we stanie 
sprostać.





To angażowanie dziecka w 
aktywność seksualna 
przez osobę dorosłą. 
Zachowania stosowania 
przemocy seksualnej 
dotyczą: dotykania 
dziecka, współżycia z 
nim, podglądania, 
pokazywania dziecku 
materiałów 
pornograficznych.





Powiadom pedagoga 
szkolnego, policję lub 
prokuraturę. Zwróć się 
do ośrodka pomocy 
społecznej, 
powiatowego centrum 
pomocy rodzinie. 
Możesz wysłać do sądu 
rodzinnego 
anonimowe pismo.



Ze złamaną kością udową oraz licznymi siocami na ciele trafił do
zabrzaoskiego szpitala 14-miesięczny chłopczyk.

Wrocławska prokuratura oskarżyła mężczyznę,
który przez osiem lat wykorzystywał seksualnie swoją 15 –letnią córkę..

Po awanturze urządzonej przez pijanych rodziców w Dąbrowie 
Górniczej 11-miesięczny Dominik trafił do szpitala na obserwację.

15-miesięczna ciężko pobita dziewczynka z Sosnowca walczy o 
życie w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w 
Katowicach.

W poznańskim szpitalu zmarło dziecko, pobite przez matkę i jej 
konkubenta.
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Mieliśmy zaszczyt wystąpić również w Szkole Podstawowej nr 6, lecz 
niestety nie posiadamy zdjęć. 

Na koniec twórcy prezentacji i przedstawienia: Katarzyna Namysł-
Kostecka i Małgorzata Hładka chciałyby podziękować wszystkim szkołom za 
zaproszenia, możliwość zareprezentownia naszej pracy, a w szczególności 
podziękować naszym aktorom za miłą i przyjemną pracę na planie.


